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 Zaterdag 23 april 10.00 uur,  Tjotter zeilen in Heeg. 
  

Om 9.00 vertrek vanaf ’t Roefke om daarna de boten in Heeg op te tuigen. Het ligt in de 
bedoeling, ijs en weder dienende, naar Gaastmeer te zeilen om daar gezellig een 
terrasje te bezoeken. Het streven is om ongeveer 16.00 uur terug te zijn in Heeg. Voor 
de lunch dient u zelf te zorgen. Ook dient eenieder zijn eigen zeiluitrusting, inclusief 
zwemvest mee te nemen. De kosten zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers 
ongeveer € 15.00 p.p. gaan bedragen. 
Inschrijven was mogelijk tot 16 april bij Eling Dijkstra (pegroendijk@gmail.com of  
0541-603152) 
                             

                                        
 

 
 

Zaterdag 30 april, 10.00 tot 16.00 uur, Dag van de Watersport. 
 

Op de eerste dag van de mei vakantie wordt De Dag van de Watersport weer 
georganiseerd. Onze vereniging houdt in Balk samen met De Stipe en de Ūlepanne weer 
een Open Dag. Ouders en kinderen kunnen dan een kijkje nemen bij WSV 
Sleattemermar in ’t Roefke en bij de zeilscholen, vragen stellen over het 
jeugdzeilprogramma en kennis maken met de opleiders en de te gebruiken bootjes.   
Ter plekke kan er direct ingeschreven worden voor het jeugdzeilprogramma voor 2016. 
Tijdens deze Open Dag vindt er tussen de eerdere deelnemers aan het jeugdzeilen een 
verloting plaats. De winnaar mag een jaar lang gebruik maken van een jeugdzeilboot 
(Hopla Jol). Hij of zij moet wel zelf voor het onderhoud en een ligplaats zorgen. Dus 
kom langs en maak een kans. (Alle bijzonderheden over het jeugdzeilen 2016 staan op 
onze website) 
Bovendien wordt er vanaf 10.30 uur tot 15.30 uur een gratis surf-clinic gehouden. Bij 
gunstige omstandigheden worden er tevens free style demonstraties gegeven in de 
buurt van ons clubhuis.  Bij voldoende belangstelling zal er ook voor deze tak van 
watersport een opleiding worden georganiseerd. Onderstaande Flyer is al in omloop 
gebracht. (voor meer informatie kijk op onze website “mededelingen”)  
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Bovendien liggen er deze Open Dag twee Valken aan de steiger voor een tochtje op de 
Sleattemermar voor leden en belangstellenden. Uiteraard is de bar in ’t Roefke de 
gehele dag geopend.  
Neem eens een introducee mee!! We kunnen nog best wat nieuwe leden gebruiken. 

 
 

 

 Zaterdag 7 mei 17.00 uur, Roefke Rebbel. 
De laatste Rebbel van het afgelopen winterseizoen. Kom gezellig voor een hapje en een 
snapje en stem je plannen voor het nieuwe seizoen af met de andere leden.  

 

 

 Woensdag 11 mei 17.15 uur, ’t Roefke, Verenigingszeilen. 
Aanvang van het Verenigingszeilen 2016. De deelnemers van onze vereniging aan deze 
competitie zijn inmiddels door onze teamcaptain Bauke Jager van alle gegevens 
voorzien en staan al onder spanning om hoog in de klassering te eindigen.  
  

 Donderdag 19 mei t/m zondag 22 mei, de 20ste editie van het  
Wadden Weekend. 

  
Dit jaar wordt de 20e editie van het Waddenweekend georganiseerd. Toon de 
organisatie (Bram en Hinse) uw waardering en bedank hen door massaal deel te 
nemen. Zou het niet geweldig zijn om alle deelnemers gedurende deze 20 jaar bij elkaar 
te krijgen en op enigerlei  manier mee te laten doen met eigen boot of als opstapper? 
Laten we samen een poging wagen! Er zijn op dit moment al 11 deelnemers! Zorg dat je 
boot tijdig in orde is en mis dit topevenement van je vereniging niet! 
Deelname staat open voor alle typen schepen, zowel motor als zeilboten, uiteraard mits 
zee- wad- waardig.  
Aanmelden kan bij Hinse Koning.  
Email: Hinse@hetnet.nl   telefoon: 0514-605542 / 0612717100 
 

Het palaver wordt gehouden op dinsdagavond 17 mei om 20.00 uur in ’t Roefke. 
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Jeugdzeillessen: Op 4,5,12, 19 en 28 juni.  
De zeillessen worden dit jaar weer gegeven door plaatselijke zeilscholen De Stipe en De 
Ūlepanne. De eerste aanmeldingen zijn al weer binnen! Alle bijzonderheden hierover 
staan op onze website. 

 

Zaterdag 4 en zondag 5 juni, Combi Noord Jeugdzeilwedstrijden.  
Onze vereniging organiseert dit jaar samen de commissie Jeugd Wedstrijdzeilen Noord 
de wedstrijden op de Sleattemermar. 
Het Combi-evenement vindt zijn oorsprong bij de Optimist Club Nederland. Al vele jaren 
worden in alle districten van ons land door clubs Combi’s georganiseerd voor de jongste 
zeiljeugd. De wedstrijden zijn bedoeld voor zowel beginnende zeilers als voor ervaren 
jeugdzeilers tot en met 21 jaar. Sportief plezier staat voorop, maar gezelligheid op en 
rond het water telt zeker mee. Naast de Optimisten wordt er verder gezeild in alle 
jeugdklassen, wat kan resulteren in een deelname van wel honderd bootjes.  
Onze gevorderde jeugdleden zullen ook worden uitgenodigd voor deelname in de C 
klasse om ook met het wedstrijdzeilen kennis te kunnen maken. 
Alle informatie over deze organisatie vindt u verder op www.jeugdwedstrijdzeilen.nl 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl/


 

Harlingen-Terschelling Race, 70 ste Editie 
De HT Race bestaat dit jaar 70 jaar en De Harlinger Watersportvereniging verzoekt ons 
om onze leden hierop te willen attenderen. 
Alle festiviteiten rondom dit evenement kunt u lezen op de website: www.htrace.nl 
U kunt inschrijven tot 16 mei. 
 

 
 

  Verenigingsvlag:  
De nieuwe verenigingsvlaggen zijn binnen! Tegen kostprijs te bekomen tijdens alle 

bovenstaande evenementen. Zien is kopen! 
 

 

 
   
 

    
 

 
 

 

Vóór je het vergeet: Pak je agenda en noteer direct de betreffende data! 

 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je natuurlijk naar: www.sleattemermar.nl 
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